
Os preços à vista de minério de
ferro praticados na China, o
maior importador do insumo,
fecharam em alta ontem, com
compradores lentamente vol-
tando ao mercado para refor-
çar os estoques, embora ainda
cautelosos, pois a produção de
aço ainda ultrapassa a recupe-
ração lenta da demanda.
Preços de minério importa-

do, incluindo cargas australia-
nas e indianas, aumentaram um

dólar por tonelada na China, se-
gundo a consultoria Umetal.
A BHP vendeu 110mil tonela-

das de finos deminério de ferro
(matéria-prima de maior valor
agregado) da mina de Newman
por US$ 151,16 a tonelada, in-
cluindo frete, e outras 110 mil

toneladas da mina de Yandi em
US$ 136,51 por tonelada.
Os preços deverão subir ain-

da mais com outra oferta de
compra da australiana Pilbara
pela Rio Tinto. “Os comprado-
res estão voltando lenta e cons-
tantemente. Não há pressa,
mas o interesse de compra es-
tá lá", disse um trader de Cin-
gapura.
O maior produtor mundial

de minério de ferro, a Vale dis-
se que a demanda chinesa deve
continuar forte, apesar das ex-
pectativas de crescimento mais
lento da economia mundial.

Para ajudar a atender essa de-
manda, a Vale espera investir
mais de US$ 50 bilhões em
seus projetos de expansão de
minério de ferro, níquel, co-
bre, fertilizantes, carvão, en-
tre outros. Cerca de US$ 35 bi-
lhões serão gastos ao longo de
quatro anos para completar os
seus 20 maiores projetos, afir-
mou presidente da empresa,
Murilo Ferreira, nesta semana.
O minério de ferro de refe-

rência, com 62% de teor de fer-
ro subiu 0,3%, para US$ 148 dó-
lares a tonelada,de acordo com
a Steel Index. ■ Reuters

O presidente da Copel,Lindolfo
Zimmer, afirmou ontem, em
reunião comanalistas, que a em-
presa está preparada para reali-
zar aquisições, inclusive porque
tem capacidade para aumentar
o endividamento. “Gosto de
projetos que não comprome-
tammais de 10%donosso patri-
mônio líquido, entre R$ 500mi-
lhões e R$ 1 bilhão”.
Em 2012, a empresa também

continua avaliando compras no
segmento eólico e espera fechar
em breve a entrada no consór-
cio que construirá a usina hidre-
létrica Baixo Iguaçu, na qual a
deverá ter 30% de participação.
A Eletrosul, do Grupo Eletro-
bras, também deve entrar no
projeto, reafirmou Zimmer.

Revisão tarifária
ACopel espera que a revisão ta-
rifária para a distribuidora para-
naense de energia fique entre ze-
ro e -0,5 % ante a proposta que
está em audiência pública na
AgênciaNacional de Energia Elé-
trica (Aneel) de -0,85%.
Abase de remuneração consi-

derada na revisão, que hoje está
em R$ 1,9 bilhão, deve ficar en-
tre R$ 2,4 bilhões e R$ 2,5 bi-
lhões na decisão final da agên-
cia, disse o diretor financeiro da
companhia, Ricardo Portugal
Alves. “Estamos muito otimis-
tas, pois os números estão próxi-
mos do que imaginávamos e (a
revisão) não vai afetar muito a
distribuidora”, afirmou.
Segundo ele, o crescimento

do mercado cativo da Copel
mantém nesses primeiros me-
ses do ano o ritmo observado
em 2011 e o aumento dessemer-
cado em 2012 deve ficar entre
4% e 5%, ante expansão de
5,4% verificados no ano passa-
do. A empresa paranaense, que
temcerca de 3,9milhões de con-
sumidores, ainda tem interesse
em expandir esse negócio com
a aquisição de pequenas distri-
buidoras e cooperativas rurais
na sua área de atuação.
Entre essas distribuidoras no

focodacompanhia, estãoaspara-
naenses Campo Largo e Coronel
Vivida, alémda empresa Barra do
Jacaré, em São Paulo. ■ Reuters

A Kraft Foods e a Brasil Foods
anunciaramontem o lançamen-
to do Trakinas Shake, versão
em bebida láctea da marca de
biscoitos que tem a pretensão
de, nos próximos cinco anos, es-
tar entre as três mais vendidas
do Brasil, segundo Luciane Ma-
tiello, diretora de Marketing de
lácteos da BRF. O produto deve
chegar às prateleiras nesta sema-
na, com preço sugerido de R$
1,25 para o consumidor final.
Embora a produção do leite

aromatizado conte com apoio
operacionaldaK&S- joint ventu-
re formada por Kraft e Sadia em
2008 -, o modelo de parceria in-
dependedessa iniciativa.OTraki-
nas Shake é fabricado pela BRF
em Carambeí (PR). A Kraft ape-
nas licenciou a marca Trakinas
para a BRF, e vai receber royal-
ties por isso. Mas as empresas
não revelaram cifras envolvidas
no negócio nem os investimen-
tos feitos para o lançamento.
Os problemas encarados por

um empreendimento parecido
há dois anos não assustam Kraft
nem BRF. Em 2010, a Nestlé foi
alvo de uma enxurrada de recla-
mações via internet porque sua
versão liquida do chocolate Alpi-
no, o Alpino Fast, vinha com a

inscrição "não contém Alpino"
no rótulo. A companhia acabou
dizendo que a bebida tinha,
sim, a essência do doce na fór-
mula e trocou o aviso na embala-
gem para "a mesma massa do
chocolate Alpino". "O sabor foi
desenvolvido pela mesma em-
presa que faz a fórmula do bis-
coito", diz Luciana. "O sabor é
'morango' ou 'chocolate', não
'sabor biscoito'."
Para quem estranha o ato de

"beber Trakinas”, a empresa
promete mais ousadias. Em ju-
nho, lançará bolachas com gos-
tos de sorvete de limão e de sor-
vete de frutas vermelhas, como

produtos licenciados da anima-
ção "A Era do Gelo 4", da Fox.

Reposicionamento
No lançamento do leite aromati-
zado, Sarah Buchwitz, gerente
daTrakinas, aproveitou para
anunciar o reposicionamento
da marca, agora voltada para a
geração Z (nascida a partir de
1995). "A gente fala com crian-
ças de 7 a 12 anos, mas vínha-
mos nos comunicando mais
com quem tem entre 8 e 10
anos. Nosso novo foco são os
'tweens' [trocadilho em inglês
para pré-adolescente], que tem
de 10 a 12 anos."

O gesto de se voltar para os
"tweens" também poderia ser
um jeito de a marca se reconci-
liar com uma faixa etária mais
avançada. Em 2011, um ano
após a Kraft alterar a fórmula
dos biscoitos Trakinas, surgiu
na empresa a queixa de que os
clientes decanos da bolacha,
que começaram a comprar o
biscoito quando eram crianças,
haviam parado de consumir o
produto - apesar de a novidade
ter agradado às mães, alargan-
do a base consumidora.
Sarah nega. "A inclusão da fa-

rinha integral não alterou o sa-
bor." ■

José Gabriel Navarro
jgnavarro@brasileconomico.com.br

MINÉRIODEFERRO

Carl Icahn negocia fatia na brasileira
Ferrous Resources, dizem fontes

VAREJO

Carrefour incrementa estoque de
inverno com 600 mil cobertores

Divulgação

Divulgação

Preçodeminério de ferro volta a subir

Trakinas Shake nasce do
namoro entreKraft e BRF

O Carrefour está preparando os estoques de cobertores para o inverno.
A rede de supermercados comprou 600 mil peças de 21 diferentes
modelos. Entre as principais apostas está a linha de cobertores
ecológicos, fabricados a partir de garrafas pets. A encomenda feita
à fabricante Etruria equivale a três milhões de garrafas pet de dois
litros compradas de cooperativas de reciclagem.

Elétrica está disposta a
comprometer 10% do patrimônio
líquido em aquisições este ano

Vale já planeja investimentos
de US$ 50 bilhões para fazer
frente à demanda chinesa

O investidor Carl Icahn está perto de fechar um acordo para comprar
uma participação na Ferrous Resources, produtora brasileira de
minério de ferro de capital fechado da Harbinger Capital Partners,
de Phil Falcone, segundo quatro pessoas próximas à negociação.
O bilionário negocia a compra de 14,9% da Ferrous, disseram três dessas
pessoas. Ele pretende pagar US$ 1,50 por ação, parte em dinheiro.

EMPRESAS

Segundo analistas,
os compradores
estão voltando
de forma lenta,
mas consistente

ENERGIA

Parceria para transformar o biscoito em bebida láctea inclui licenciamento da marca,
que receberá royalties da gigante de proteínas, cuja ligação existe desde a Sadia

Copelbusca
projetos
deatéR$1bi

COPO CHEIO

O mercado de bebidas 
aromatizadas à base de leite 

R$ 1 bilhão
FATURAMENTO ANUAL DO SETOR

200 milhões
LITROS VENDIDOS POR ANO

Fontes: Euromonitor, Nielsen, Kraft Foods 
e Brasil Foods

LucianeMatiello:missãocolocara bebidaentreastopdacategoria
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 20




